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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultuurhistorie in 
de gemeente Delfzijl en adviseert 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2018. 

STUDIE TRANSFORMATIE-
MOGELIJKHEDEN WONEN
Bij de kop van de dorpshaven in 
Spijk staan enkele verouderde 
bedrijfsgebouwen die geen recht 
doen aan deze prachtige en markante 
locatie. Toen een ondernemer 
het initiatief indiende om hier een 
doodlopend straatje met woningen 
te realiseren, vroeg de gemeente 
Libau om de mogelijkheden voor 
een transformatie naar wonen te 
onderzoeken. De conclusie was dat 
het ingediende plan qua structuur, 
inrichting en plaatsing van de 
bebouwing niet passend is bij de 
karakteristieken van Spijk. Omdat het 
initiatief wel kansen bood, ontwikkelde 
Libau modellen met woningen die 
wel passen in de historisch gegroeide 
omgeving. De gemeente gebruikt deze 
modellen om met de initiatiefnemer 
mee te denken over een passende 
invulling van de locatie.   

INVENTARISATIE 
KARAKTERISTIEKE PANDEN
In opdracht van de gemeente 
Delfzijl inventariseerde Libau de 
karakteristieke panden in deze 
gemeente. De inventarisatie maakt 
het mogelijk om waardevol erfgoed 
vast te leggen in een bestemmingsplan 
en panden met een karakteristieke 
status te beschermen tegen sloop 
bij de noodzaak van versterking. De 
inventarisatie biedt de gemeente 
bovendien de kans om gefundeerde 
keuzes te maken. Libau heeft een 

conceptlijst opgesteld met waardevolle 
bebouwing en deze voorgelegd aan 
werkgroepen waarin betrokken 
inwoners konden reageren. Zij 
droegen aanvullingen aan en merkten 
op dat zij ook graag de structuur en de 
samenhang van de bebouwing op een 
aantal plekken wilden beschermen. De 
inventarisatie is daarop uitgebreid met 
waardevolle gebieden als historische 
dorpskernen, het oude havengebied 
aan het Eemskanaal en de buurt Oud 
West in Delfzijl. 

LANDSCHAPPELIJKE 
INPASSING UITBREIDING 
STAL VRIELING
De eigenaar van stal Vrieling 
wilde een hengstenstal bouwen, 
de bestaande rijhal vergroten en 
op het erf een rijbak realiseren. 
Libau ontwikkelde vervolgens, met 
toepassing van maatwerkgesprekken, 
een erfontwikkelingsschets waarin 
de hengstenstal als bijgebouw een 
logische plek op het achtererf kreeg. 
Door de bestaande paardenweiden 
te verschuiven, kwam het erf vrij 
te liggen van de provinciale weg. 
Het parkeerterrein werd verplaatst 
en beplanting zorgt voor een 
representatieve entree van het erf. De 
paardenbak wordt met een lage haag 
bestaande uit inheemse beplanting 
omzoomd, waardoor zicht over het 
open landschap mogelijk blijft. Korte 
rijen wilgen langs de slootkant gaan 
het erf aan de oostzijde markeren.  

IN CIJFERS
Bouwplannen: 198 behandelingen, 
waarvan 57 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 21
Adviezen cultureel erfgoed /

monumentenadviezen: 7 
Adviezen ikv provinciale 
omgevingsverordening: 2 
Adviezen karakteristieke objecten: 20
Maatwerkgesprekken: 2 
Adviezen huisadviseurschap: 4

WELSTANDSCOMMISSIE
Twee rayonarchitecten van Libau 
bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 
vormen samen de kleine commissie 
en zijn gemandateerd door de grote 
welstandscommissie. De grote 
welstandscommissie vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente Delfzijl in 2018 als 
volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren MArch, architect    
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect  
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect / 

secretaris 

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Delfzijl in 2018 als volgt 
samengesteld: 
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 
• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman, architect 
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Delfzijl: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN    
• De ontwerpen voor kindcentra in 

Spijk, Wagenborgen en Woldendorp 
werden, na uitvoerig vooroverleg, 
aan de welstandscommissie 
gepresenteerd. Zij lette daarbij 
met name nog op een evenwichtig 
totaalbeeld en een kwalitatief goede 
materiaalkeuze, het parkeren en 
de aansluiting op de bestaande 
bebouwing. Alle ontwerpen zijn na 
lichte wijzigingen goedgekeurd. 

• De gemeente greep de 

verhoging van de zeedijk aan 
voor een herstructurering van 
de achtergelegen ruimten. Het 
historische stadsplan was daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Dit betekent 
dat de Venneflat gesloopt werd en 
dat het voormalige exercitieterrein 
als parkeerruimte wordt ingericht. 
Aan de rand daarvan wordt een 
nieuw appartementencomplex 
gebouwd. De welstandscommissie 
adviseerde de achterzijde van 
dit complex een hoogwaardiger 

uitstraling te geven en een betere 
aansluiting op de buurpanden te 
realiseren.      

• Het Eemshotel greep de 
dijkverhoging aan om het restaurant 
meer toegankelijk te maken. De 
entree, in de vorm van een loopbrug, 
wordt een verdieping hoger geplaatst 
en hier komt ook een terras. De 
commissie adviseerde het geheel 
een luchtigere uitstraling te geven 
en te zorgen voor een harmonieuze 
aansluiting op het gebouw.
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